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Bactérias, como a Escherichia coli, precisam ser rigorosamente controladas em alimentos e ambientes
hospitalares, uma vez que sua presença pode causar graves infecções no organismo humano. Com base
nisso,  sistemas  de  detecção  desses  elementos  são  desenvolvidos  diariamente.  Estudos  envolvendo
bioconjugados tem ganhado destaque na área,  por  sua agilidade e sensibilidade.  O uso de biosensores
magnetoelásticos com camadas de ouro (Au) tem a capacidade de detecção e identificação de patógeno,
via  elementos  que  são  depositados  sobre  sua  superfície,  os  quais,  atraem  bactérias  por  constituintes
proteicos.  No  entanto,  é  necessária  uma  superfície  plana,  para  que  haja  uma  deposição  uniforme  dos
componentes químicos, ou o mais próximo a isso. Com base nisso, buscou-se identificar qual a técnica de
deposição  de  Au,  que  melhor  se  enquadra  para  construção  de  biosensores  magnetoelásticos  para
detecção de E. coli,  ou seja, qual técnica permite menor aspereza e contribui a uma boa formação das
camadas auto organizadas, para detecção de patógenos. Visando maior uniformidade superficial,  foram
investigadas  duas  ligas  amorfas  de  sensoriamento  com  deposição  de  Au:  via  sputtering  (SP)  e  via
galvanoplastia  (GA).  As  análises  foram  feitas  em  perfilometria  2D  (PERF),  para  avaliação  a  nível
micrométrico; e por microscopia de força atômica (AFM), para nível nanométrico. Outras análises, como
microscopia  eletrônica  de  varredura  (FESEM)  e  Rutherford  Backscattering  Spectroscopy  (RBS),  também
foram  realizadas  para  verificar  a  delaminação  e  espessura  das  camadas  de  Au  depositadas.   As
microscopias e RBS mostraram que a superfície da liga amorfa magnetoelástica com deposição de Au via
GA não sofre delaminação, que a camada de Au é aproximadamente 125 nm e possui menor aspereza;
devido  aos  picos  menos  agudos  e  de  baixa  assimetria,  sinais  que  indicam  melhoria  na  eficiência  do
biosensoriamento e que facilitam a construção de um biosensor, tornando-o um sistema viável à analises
laboratoriais.
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